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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
B/3 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu projektů 
ekologické výchovy ve městě Brně 

 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A těchto Pravidel, které část B 

doplňuje a upřesňuje s ohledem na program pro oblast životního prostředí.  
 

ÚČEL PROGRAMU 

Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně jsou poskytovány na jednotlivé 

projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve 

městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů 

k ochraně a tvorbě životního prostředí.  

Dotace jsou poskytovány na projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska 

potřebnosti zajištění činností v rámci životního prostředí a ekologické výchovy. 
 

OKRUH ŽADATELŮ  

O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností 

na území města Brna.  

 

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU 

Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna. 

 

VÝŠE DOTACE 

Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 200.000,- Kč. 

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žádosti se předkládají od 15.9. do 31.10. kalendářního roku předcházejícího roku pro který je 

program vyhlášen. 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Jedna právnická nebo fyzická osoba je oprávněna předložit nejvýše 3 jednotlivé žádosti 

o dotaci. Pokud organizace žádá o dotaci na úhradu provozních nákladů celoroční činnosti, lze 

kromě takové žádosti podat již pouze jednu další žádost, celkem tedy nejvýše 2 žádosti. Pokud 

žadatel podá více projektů, budou na základě konzultace s žadatelem stanoveny prioritní 

projekty. 
 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 

Přílohy prokazující existenci žadatele nebo zřízení bankovního účtu předkládá žadatel v jednom 

vyhotovení bez ohledu na počet předložených žádostí. Věcně a srozumitelně formulovaný 

popis, cíl a přínos projektu včetně jasné ekonomické rozvahy je nutné dodat formou přílohy 

mimo předepsaný formulář žádosti. Žadatel k žádosti o dotaci na investiční akci doloží mimo 

jiné projektovou dokumentaci nebo studii s položkovým propočtem nákladů. 

Veškeré požadované přílohy se dokládají v prostých kopiích. 

 

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI 

Zastupitelstvo města Brna rozhoduje o žádosti zpravidla v měsíci březnu následujícího roku. 
 

 

POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ  
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Věcně příslušnou komisí pro dotace pro program pro oblast životního prostředí v oblasti 

podpory projektů ekologické výchovy je Komise životního prostředí Rady města Brna. Návrh 

na poskytnutí dotace je Odborem životního prostředí postupně předkládán Komisi životního 

prostředí RMB, Radě města Brna, Finančnímu výboru ZMB a Zastupitelstvu města Brna.  

Kritéria pro hodnocení žádosti jsou uvedena ve vyhlášeném programu. 

 Odbor životního prostředí může na daný kalendářní rok vyhlásit tematické okruhy pro 

podávání žádostí na projekty. 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

Naplnění jednotlivých projektů a kritérií programové výzvy a schválení Zastupitelstvem města 

Brna. 
 

 

POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE  

Dotace jsou poskytovány na neinvestiční i investiční výdaje.  

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dotaci nelze použít na úhradu mezd a odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění příjemců dotace a jejich zaměstnanců, na úhradu výdajů na pohoštění, 

stravné, peněžní dary, na pořízení a odpisy dlouhodobého hmotného majetku, na úhradu pokut 

a jiných sankcí, úhradu půjček a úroků, investice do dopravních prostředků, leasing a jako 

dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.  

Příjemce dotace předloží současně s finančním vypořádáním poskytnuté dotace (formulář je 

dostupný na www.brno.cz/ozp) i písemné zhodnocení realizovaného projektu.  

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Pravidla byla v části B/3 schválena Radou města Brna na schůzi R7/028 konané dne 

30. června 2015 a nabyla účinnosti dnem schválení.  

Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Brna 

na schůzi č. R6/075 konané dne 29. srpna 2012 v platném znění.  

 

 

http://www.brno.cz/ozp

